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Občanské průkazy (dále jen „OP“)
občanům starším 70 let bude vydáván OP s dobou platnosti 35 let
o OP bez strojově čitelných údajů (vydávaný např. z důvodu ztráty, odcizení,
zničení či poškození OP, nebo při udělení občanství ČR), lze požádat na
kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností
nově mají možnost požádat o OP bez strojově čitelných údajů s platností 1 měsíc
i občané, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu
občané si mohou kdykoliv požádat o nový OP z důvodu zápisu titulu nebo z jiných
osobních důvodů za správní poplatek 200,- Kč. Poplatek se nevybírá, pokud občan
požádá ve lhůtě kratší než půl roku do skončení platnosti průkazu nebo jestliže
k zápisu titulu dochází současně se zápisem změn již zapsaných údajů
občané si mohou převzít OP se strojově čitelnými údaji na jiném úřadě, než na
kterém byla podána žádost (správní poplatek 100,- Kč)
ukončením trvalého pobytu na území ČR končí platnost OP
do OP s kontaktním elektronickým čipem lze nahrát kryptografický klíč spolu s
komerčním certifikátem umožňujícím elektronickou autentizaci držitele OP
Cestovní pasy (dále jen „CP“)
nebudou se vydávat CP „blesk“, tj. CP bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat
s biometrickými údaji, vyráběné na úřadech na počkání s dobou platnosti 6 měsíců
občané mohou požádat o vydání CP se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji ve lhůtě do 30 dnů na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou
působností. Správní poplatek v takovém případě zůstává 600,- Kč, pro občany
mladší 15 let 100,- Kč.
na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností lze požádat o vydání CP se
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ve zkrácené lhůtě
6 pracovních dnů. Tyto pasy budou vydávány s dobou platnosti 10 let za správní
poplatek 4000,- Kč (občané mladší 15 let s dobou platnosti 5 let za správní poplatek
2000,- Kč). Den podání žádosti se do této lhůty nezapočítává.
občané si mohou převzít CP na jiném úřadě, než na kterém podali žádost (správní
poplatek 100,- Kč)
občané, kteří požádali o vydání CP v zahraničí u zastupitelského úřadu, mohou
vyzvednout tento CP i v ČR u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle
místa jejich trvalého pobytu, popř. posledního trvalého pobytu
hotový CP může z důvodu zvláštního zřetele hodného převzít zmocněnec na
základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele
občanům ČR, kteří jsou zároveň občany jiného státu, bude umožněno vycestovat
z ČR na CP jiného státu, jehož jsou občanem
přestupkem je nově požadování (nikoliv ponechání) CP jako zástavy
Evidence obyvatel a rodná čísla
vlastník objektu nebo oprávněná osoba nemusí dokládat své vlastnické právo
při ohlášení změny místa trvalého pobytu, při podání žádosti o sdělení údajů
o občanovi, k němuž je veden údaj o místě trvalého pobytu na adrese objektu, nebo
v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, pokud si ohlašovna může existenci
tohoto práva ověřit bezúplatně dálkovým přístupem v katastru nemovitostí
při ohlášení změny místa trvalého pobytu může občan, který nemá platný OP,
prokázat svou totožnost jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou
zavedení správního poplatku za podání žádosti o zrušení údaje o místu trvalého
pobytu ve výši 100,- Kč za každou osobu
zavedení správního poplatku za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR
ve výši 100,- Kč
žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel může podat
zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele
ke změně rodného čísla nedochází při osvojení zletilé fyzické osoby a u osvojení
nezletilé fyzické osoby, jestliže se u téhož osvojence a týchž osvojitelů mění stupeň
osvojení

Doposud (do 31.12.2015)
Platnost 10 let
Pouze v místě trvalého pobytu
Občané byli bez platného OP do
doby, než byl vyroben nový OP se
strojově čitelnými údaji
Žádat o nový OP bylo možné pouze
za podmínek stanovených zákonem
Bez správního poplatku
Pokud občan neodevzdal OP
(nesplnil zákonnou povinnost),
zůstával OP i nadále platný
Nebylo možné

Bylo možné
Pouze v místě trvalého pobytu

Nebylo možné

Nebylo možné
Nebylo možné
Nebylo možné. Převzít směl pouze
držitel osobně
Pouze s CP vydaným v ČR
Přestupkem bylo doposud
ponechání CP jako zástavy
Povinnost předložit Výpis
z katastru nemovitostí

Povinnost předložit platný OP
Bez správního poplatku
Bez správního poplatku
Údaje poskytovány pouze osobě, jíž
se týkaly, nebo zákonnému zástupci
Vždy docházelo ke změně rodného
čísla

